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¿O·Noso ANTEPASADO? 

100 ANOS DESPOIS DE DARWIN 



PAN E CIRCO 

1\ est~s alturas seguramente mais 
de un xa está farto de fútbol pola tele
visión. Tamén haberá quen se alegre. 
Pero mais aló de farturas ou ledicias, 
hai que pensar coa cabeza. 

Estamos seguros de que hai mais 
xente en España a quen o fútbol lle in
teresa relativamente pouco do que 
poida haber "hinchas". Polo tanto, ha
berá que preguntar o por que de tanto 
fútbol. E a resposta é ben doada de a
topar: porque mantén á xente entrete
tenida, sen pensar nos problemas~ alie
nadas, como se dí. 

O fútbol acadou unha importan
cia mesmo escandalosa. ¿Cantas cou
sas se po<len facer con oitocentos mi
llóns de pesetas? Moitas escoliñas, hos
pitais, vivendas, etc. Pois ese diñeiro 
vanllo dar a uri só home por lle dar 
couces ó balón: o arxentino Maradona. 

O fútbol hoxe é unha droga e a 
televisión ten interés en manternos 
drogados. Coma no tempo dos roma
nos, que só pedían pan e circo. 

En Melide, cristianizaron un romance 
popular moi antigo que talaba das tradicións 
da festa da noite do 24 de xuño, festa que¡-; 
moi anterior ó cristianismo. Cantan asl San 
Xoán pediul/e a Cristo/ que non o adormen
tase/ para ver bailar ó sol/ o diada súa ró-
maxe. 

A festa de San Xoán xira en torno ó 
sol, e é das festas mais prímitivas que se co'n
servan en Galicía. No comenzo do vran o sol 
chega á súa plenitude (solsticio·) e tamén co
menza a perder forzas. Acendíanse fogatas e 
lumaradas como querendo darlle maís vida ó 
reí sol. Axiña esta noite feiticeira foi carrega
da de mitos e ritos. O lume e a auga teñen 
forza purificadora e adiviñatoria nesta no1te . 

O cristianismo bautizou móitos destes 
costu mes coma o mesmo culto ás augas e 
mais ás fontes . 

POR UNHA VIDA MELLOR 

Nos últimos días vimos medrar tamén 
entre nós dous movementos .que cada vez 
teñen mais forza no naso mundo maltreito, 
e que veñen a revitalízar o vello esquema po-
1 ítico dos partidos de sempre ... Son os move
mentos pacifista de loita contra a violencia e 
o chamado movimento verde, de loita contra 
a desfeita da ·natureza. 

LOITAR POLA PAZ 

Estase creando unha necesidade urxen
te de traballar pala paz. O sábado, día 5 de 
xuño, en Bilbao milleiros de mozos xunto 
cos seus bispos tiñan unha celebración pra 
pensar na paz e. na concordia da súa terra. A 
celebración convertiuse aquela tarde nunha 
lección práctica das esixencias da paz. 

DOMINGO MUNDIAL DO MEDIO 
AMBIENTE (6 de xuño) 

En A Coruña ·e noutras vi las de Galicia 
._...,_.,._ ,:_. · .... _.._,.--: houbo- manifestadóns contra as centrais nu

~;._?'·"''·::·> cleares, a contaminación e o lume no monte. 
c, -· Son expresións d o desgarro que crea. na con-

. . ciencia do noso pobo o desprecio poi a fer-
. ,,,,,,,:~,;:;.:_ ,_,~ ,.;/.,w. mosé:I natureza na que nacimos, que foi o no

,_;1~1111~~!~~--~./w.:~-~~;;;Sfo\ so berce. Aínda nestes dias envenenaron ríos 
~ · ,,:-~::fWt en Vimianzo e mais en Melide. 



ORACION NO MEDO 

¿seica non che importa que afoguemos? 
Este é o noso rezo neste día. 
iSeica non che importa que afoguemos, 
que deixemos no mar bravo a· nosa vida? 
O lugar desta loita cotiá." 
o mar e a terra, a onda e mailo rego, 
día tras día, semana tras semana, 
pró obreiro, meriífa.iro, pró labrego. 

Non tememos á auga, compañeira, 
tampouco ó vento, naso irmán querido, . 
coma nós, eles fan a súa xeira, 
coma nós, son ousados e sufridos. 

Nós tememos a quen manda zorramente 
e· dispón os negocios de tal xeito, 
que nós sexamos quen votemos a semente 
pra eles seren os que levan o proveito. 

Nos tememos camiñar en ignorancias, 
andar coso/los pechos pala .vida, 
sen lle ter a mais pequena repugnancia 
a quen á canta nasa fai partida. 

Témoslle medo ós nasos mesmos medos, 
ás nasas cobardías e traícións, 
deixar ó compañeiro sen remedio 
non ter prós mais-fodidos corazón. 

Tememos ós que rompen a irmandade, 
ós que así nos estorban a alegría 
de gozarte, ou.h Deus, en libertade, 
de vivirte como Paí en armonía. 
Dende o mais fQndo destes nasos medos, · 

_Domingo 12 ordinario 

t EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS; 
(4, 35-41) 

E naquel día á caída da noita, d íxolles: 
- Pasemos para a banda de enfrente. 
Eles, aeixando a xente, levárono no 

bote onde estaba sentado; e ían seguidos 
por outras barcas. Levantouse tan grande 
temporal, que as olas caían enriba do bo
te astra anegalo coa auga. El, entramen
tres, estaba na popa durmindo sobre un 
cabezal. Fórono despertar, berrándolle: 

- Mestre, ¿seica non che importa que 
afoguemos? 
· Entón él, despertando, increpou ó ven

to e d íxolle ó mar: 
- ¡Silencio e acouga! 
O vento acougou, e veu unha gran cal

ma. 
Dispois díxolles: 
- ¿Por que tendes tanto medo? ¿Seica 

non tendes fe? 
Eles cheos dun medo enorme comenta

ban entre sí: 
- Pero, ¿quen será este, que mesmo o 

vento e o mar, o obedecen? 

a piques de perdermos a conciencia, 
berramos: ¿Non che importa que afoguemos? 
Xesús, compañeíro, ten clemencia. 

O día chegará, que sexa axítia, 
en que, gracias~ teu don e á nasa loita, 
o que anda na terra, o que mariñ.a. 
oirá decir: paz, calma e acouga. 
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¿VlMOS DO M<;lNO .OU DO Bt 

Iste ano o mundo celebra o 100 cabodano da morte de·Carlos Darwin, sabio inglé 
home. Hai 200 anos os zoologos que estudiaban a vida dos animais, como o gran ·u 
que sempre foran así. 

Darwin (nado no ano 1809 e morto no 1882) despois dqnha viaxe arredor do n 
actuais eran froito dun longo proceso de cambio ou de evolución, confirmando así o 
estuda os restos antigos de seres vivos) ten avanzado moito no coñecimento do noso p; 

Acabados de chegar 
Quizais alguén se sorprenda de saber que os humanos 

somos uns recén chegados a este noso mundo pequeno que é a 
Terra. 

Se se Jle calculan ó planeta Terra (e moito mais ó Univer
so) uns 2.600 millóns de anos, resulta que os antepasados na
sos mais remotos dentro do xénero- humano apareceron astra 
hai só 60.000 anos. Os antepasdos ma]s recentes que se poden 
considerar humanos coma nós. e que chaman o horno ~piens) 
apareceron moi recentemente, arredor de hai l 00.000 anos. e a 
sua historia (a época da que se conservan documentos escritos) 
é coma quen di de onte: de hai só uns 6.000 anos. 

Arredondando os datos pódese decir que o home tardou 
·de 2.599 mHlóns de anos en habitar o planeta Terra desde que 
este se fonnou. Por iso algtJén ten <lito que comparando a eda
de da Terra con un ario, o xénero humano aparece só nas últi
mas duas horas e media do ano, e o que chamamos Historia 
que colle os últimos 6.000 anos virían a ser como o último mi
nuto e medio do ano. E pois ben certo que somos uns recén 
chegados. 

Nada é como foi 
Ainda que somos recén chegados as nosas reiceiras xa 

non son tan recentes. A aparición do home non foi súpeta se
non que seguiu unha longa cvolucjón a partir de formas de vida 
cada vez majs complicadas. 

Os primeiros sinais de vida sobre a Terra teñen unha anti-

guedade de arredor de 1000 mi 
croscópica (tan pequena que n 
rante 999 millóns de anos foi 1 

cada vez mais as tra que aparece 
Dise que o home proven 

dalgún dos monos que hai actl 
cir que o home ten antepasadG 
monos actuais e nós ternos veIJ 
moi remotos. Non sería tampo 
do peixe, pois se todos os 3lii1 
maman) veñen dos reptís (os 
seguro que teñen os seus antep2 

Os· cambios sobre · a Terr: 
que ningunha especie de mamí 
llóns e medio de vida sobre a ' 
que hai 200 millóns de anos qrn 

Pero non· só cambiaron 
moi duferente do que é. O rep 
grandes chairas foroi;t moi di~ 
aconteceu cos climas e polo n 
mais existentes. · 

O escándalo de Darwin: lJ. 
Coas suas teorías· que tiñ 

ro que polos · descubrimentos J 

tadas no principal, Darwin arm 
lo na lgrexa do seu tempo. 

P\tOPtH'4ECUS ""0CONIUI ·t1· r Or•fH .. Cl_IS O~EOPIHll:.CUS l=t .... M•PIT'-'FCUS ·~SH\Jo. IQ PIT4ECllS fl'At'ANTHRO .. US AOVAt.ICED 
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~ ·RRO? 

~s que revolncionou as ideas do seu tempo no que toca á orbce dos animais e incluso do 
nneo, coidaban que-as especies exis_tentes eran tal e como Deus as creara no comenzo é 

/ 

cmndo que efectuou entre 1831e1836 aportou datos demostrativos de que os animais 
que algúns antes que el sospeitaban. Desde entón a Paleantoloxía (que é a ciencia que 

1sado. - · 

llóns de anos. Era unha vida mi
on se vería a simple vista) e du
evolucionando e complicándose 
u o home. 
do mono e algúns coidan que é 

1almente. Mais exacto sería de- . 
1s da familia dos monos, que os 
tcellos de parentesco en tempos 
1uco falso decir que o home ven 
mais mamíferos (é decir os que 
que andan arrastrados), estes. é 
lSados nos peixes. 
a foron enonnes. Ahonde decir 
Jeros actuais ten mais de 2 mi
ferra ainda que se pode afirmar 
e xa había mamíferos. 
os animais: a mesma Terra foi 
arto dos mares., dos montes, das 
;tintas do que hoxe son. Igual 
riesmo co tipo Qe plantas e ani-

~ Biblia ou a Ciencia? 
ian grandes fallos en detalles pe
posteriores resultaron moi acer
ou un gran reb_umbío e escánda-

O emparentar ó home co mono e mostrar que era froito 
dunha longa evolución, moitos cristiáns do seu tempo coidaron 
que iba en contra da fe da lgrexa tal como se entendía collen
do ó pe da letra a Biblia: que o home fora creado directamente 
por Deus a partir do barro. Por iso no século pasado a Igrexa 
con.denou ós que opinaban como Datwin, chantándoos de he
rexes. 

A Biblia nos está reñida ca Ciencia 
Co tempo as augas da liorta acougaron. Darwin fixo moi

to ben á lgrexa porque lle ensinou que non tiña que lera Biblia 
como un libro de cie_ncias naturais senón como un libro relixio
so. Esto explicouno alguén decindo que a Biblia non pretende 
explicar como lle vai ó ceo (fisicamente) senón como se vai 
pró ceo (espiritualmente). 

A Biblia non quere responder á pregunta de Como se 
fixeron as cousas (eso tócalle á ciencia) senon á pregunta do 
Por que e Pra que se fixeron. 

Que Deus fixese ó home nun día moldeando o barro ou 
en millóns de anos ae longa evolución, non lle quita nada á 
nosa fe: mais ben dalle beleza e grandeza. 

Gracias a Darwin e a outros homes coma el, hoxe xa non 
ternos que opoll.er füblia e Ciencia, run o aente se smte abou
rado polo que a Ciencia vai descubrindo: Deus que nos deu a 
intelixencia aparece meirande canto mais coñecemos porque 
tamén podemos amar millor .. ,,, 

-'). 

HO!UO ER[CTUS f"Rl y MOMO SA"'E"S SOLO MAN RHOD[SIAN "'"N Nf.ANDfl!Tt<Al .... N c~o .... GNOh ...... UOOEllN .... N 



Esta é a historia de dúas rás que sal
taron dentro dun cubo de nata dunha lei
tería. 

-Val mais que nos demos pár ven
cidas -gazmeou unha delas mentres se 
esforzaban inLÍtilmente por sair- Esta
mos perd fdas. 

-Sigue nadando -dixo a outra
Sairemos dalgunha maneira. 

-E .inútil -berrou a primeíra-: é 
de abondo mesta pra nadarmos; de abondo mol pra saltarmos; de abondo es
barad1zo pra nos arrastrar. E como, de tódalas man.eiras,;habemos morrer al
gún d Ía, mel lor que sexa xa esta noite. 

E doixouse cair e morrer afogada. 

Ma1s a sua amiga seguiu nadando e nadando sen se render. E, ó amencer, 
atopouse sobor .dunha baluga de 
manteiga, que ela mesma batera. 

E al; estaba, sorrinte, comen
do as moscas que acud i'a·n en 
bandadas de tódolos lados. 

Aquela ranciña descubriu o 
que moitos pasan por alto. Se se-
91:.Jimos na nasa te!ma tempo a
bondo; habemos sai!'" triunfantes.· 



Falabamos a semana pasada do problema 
das notas. Decíamos que, as mais das veces, 
non son os rapaces e rapazas os que teñen a 
culpa dos suspensos, e pasabamos logo revis
ta ás posibles causas de que ·un rapaz non 
chegue 6 nivel que se lle esixe. 

Así, unha causa podía ser que se lle pida 
mais do que corresponde á súa edade; outra, 
que veña cun retraso ·de cursos anteriores e 
faga falla unha recuperación. F alemos ago~a 
doutras posibles causas: 

• Que o neno ou nena 
non estea estimulado pro aprender 

Inda que tódolos rapaces teñen, por natu
reza, gañas de saber cousas novas, o feitQ é 
que na escota atopamos unha chea deles que 
maldito se lles importa nada do que alí se 
fai. ¿A que poderá deberse? 

Moitas veces a culpa é da propia escola. 
Estudianse cousas que non lles din nada ós 
cativos, mándanse traballos que non teñen 
unha utilidade, obrígase con métodos auto
ritarios, ·que . f an coller xenreira á escota e a 
todo o que teña que ver con ela, etc. 

Outras veces a causa disto está na casa. 
Porque os nenos teñen que ver que na casa 

hai interés polo que se aprende, e que se ve 
con bos ollos o seu avance. E todo o contra
rio do que se escoita ás veces: "e total, con 
saberes ler, escrebir e as con tas, ¿pra que 
queres mais?" 

• Que o neno ou nena 
teña 1/gúns problemas concretos 

lsto é importante, porque hai unha morea 
de pequenas cousas que f an que os rapaces 
non rendan. 

Pode ser algo físico: non oe ou non ve 
ben, ou está moi canso por outros labores, 
oia chega á escota con sono, etc. 

Pode ser tamén algo psicolóxico, desde os 
problemas mais comúns (complexos, medos, 
celos, etc) astra os tipicamente escolues (dis
lexias e outros semellantes) 

Nestes casos, o que hai que facer é averi
gua-lo problema concreto e ver de poñerlle 
remedio o mais axiña que se poida. 

Inda habería mais causas das que falar. 
Sen esquence-la mais importante: a tremen
da inxusticia dun sistema escolar coma o no
so, que favorece sempre ós rapaces das fami
lias mais ricas e couta ós fillos das familias 
con menos medios. Porque se -segundo d.in 
as estadísticas- de cada 100 rapaces "fraca
san" 11 metade, ¿como é posible que dentrQ 
deses "fracasados" estean case tódolos fillos 
do pobres? Non é, desde logo, porque sexan 
mais burros. Iso, hoxe, xa a ninguén lle oco
rre decílo. 

¿E que habemos facer, logo, cando os no
sos rapaces e rapazas cheguen á casa coas no
tas? . 

Pois se son boas, alegrarse con el. Son re
sultado dun esforzo, do seu labor, e cónpre 
valoralo; Animalo a seguir por ese camiño. 

Se veñen insuficientes, de.entrada hai que 
decir que a postura non pode se-la reña. El, 
con moito, ~ó teli unha parte da culpa. E re
ñendo, o único que conseguimos é que pense 
que toda a culpa é del e se acomplexe. Habe
rá que falarlle en serio, ve-los problemas que 
hai detrás deses insuficientes e tentar de axu
darllc e amañalos. 

¿Como será esa axuda? Iso xa depende 
da.s causas que leven a cada neno ou nena 
concreto a suspender. Falar con el e ter ga
ñas de axudarlle xa é o primeiro paso. 

MADALENA MARiíQ'O 
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A xente piedosa foi 
abraiada abofé 
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-: ·Charles Darwin é un inglés 
. ' home sabio extraordinario: 

neste ano oitenta e dous 
celébrase o centenario 

pensando que o "ini1ento ,, estaba r 

en contra da nosa fe. 
A sú.a teoría dinos 
que tódolos homes somos, 
por mais que mal nos pareza 

· os descendentes dos monos. 
· Hai moita xente que pensa 

que se trata de parvadas, · 
· non vendo que hai moita xente 
· que non fai mais ca "monadas". 

: : Astra, entón todos pensaban 
· ~ que nós viñamos do. barro; 
· · tralo seu descubrimentó 

armouse un gran catarro. 

Por fortuna hoxe xa non 
.se escandaliza ninguén. 
pois se deseemos do mono 
·será polo noso ben. 
Barro óu mono, é igual, 
_e eu que vos son algo pillo 
pregunto se é mellor 
sermos monos ou ladrillo. 
Cos homes e os irmáns simios 
eu principio a miña danza 
cantándolle ó Creador 
o noso himno de loubanza. 
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11 lrimia" pódese mercar: · 

• En Santiago: Librería ~'Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro. 

• En -Lugo: Librería 11Biblos"~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. / 
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